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scrie!
Plăcerea de a

De ce cadourile noastre sunt cele mai apreciate?

1.	 Sunt	practice,	le	foloseşti	zilnic

2.	 Reprezintӑ	o	pasiune	sau	un	personaj	preferat

3.	 Pot	fi	personalizate	cu	logo-ul	firmei,	nume	sau	mesaj

4.	 Sunt	elegante	şi	ambalate	de	cadou

5.	 Sunt	unice,	fiecare	instrument	este	realizat	100%	manual

Îți	mai	aduci	aminte	de	primul	stilou	pe	care	l-ai	avut?	Este	o	amintire	frumoasӑ?	
Entuziasmul	de	a	nota	în	agendӑ	cu	noul	tӑu	stilou,	plӑcerea	de	a	bifa	realizӑrile,	
sunetul	peniței	pe	hȃrtie,	toate	acestea	reprezintӑ	plӑcerea	de	a	scrie!

Suntem	Roxi	Handmade	Writing	Instruments	şi	producem	manual	cele	mai	
frumoase	instrumente	de	scris	pentru	toate	vȃrstele.

Combinӑm	cu	pasiune	geluri	şi	paste	modelatoare	pe	care	le	sculptăm	în	3D,	 
le	pictӑm	şi	le	aplicӑm	pe	instrumentele	de	scris	premium	realizate	la	cel	mai	
înalt	standard	de	calitate.

PENTRU EACORPORATE PENTRU EL PENTRU COPII

CATEGORII



corporate
Instrumente de scris

Creeazӑ 
instrumentul de 
scris personalizat 
cu firma ta!

Vom	îmbina	pastele	
modelatoare	3D,	gelurile	
de	picturӑ	şi	gravură	laser	
pentru	a	realiza	cȃt	mai	
detaliat	logo-ul	firmei	
tale	sau	orice	model	
reprezentativ	pentru	
compania	ta!
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perfect
Oferă cadoul

Oferӑ	cadoul	perfect	pentru	colaboratori	
şi	colegi,	iar	imaginea	firmei	tale	va	fi	
pusӑ	în	evidențӑ	într-un	mod	practic	şi	
discret	în	acelaşi	timp!	Te	vom	ajuta	sӑ	
gӑseşti	cea	mai	bună	soluție	pentru	a	
crea	instrumentul	de	scris	potrivit	pentru	
compania	ta.	

Poți	alege	redare	dupӑ	imgini,	logo,	
personaje	preferate,	instrumente	de	lucru,	
forme	geometrice	şi	putem	gӑsi	mesajul	
perfect	pe	care	sӑ-l	gravӑm.	

Contacteazӑ-ne	şi	vom	gӑsi	împreunӑ	cea	
mai	bunӑ	idee	de	cadou!
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Elegant şi delicat,  
exact cum este ea! 

Flori şi alte modele  
sculptate 3D. 

pentru ea
Instrumente de scris

Luxury Spring

Un	buchet	de	flori	albe	
şi	mov	pentru	cele	mai	
frumoase	persoane	din	
viața	noastrӑ.



Poppy Flower

Elegant	şi	sӑlbatic,	ca	o	
floare	de	mac	proaspӑt	
culeasӑ	de	pe	cȃmp.

Laveder

Doar	mirosul	mai	lipseşte	
din	buchetul	de	lavandӑ.

Light Pink

Iubitoarele	de	roz	au	
regӑsit	stiloul	perfect.

Magnolia

Gingӑşie	şi	delicatețe	
într-un	stilou	plin	de	
pasiune.

Snowdrop

Simbolul	primӑverii	va	fi	
mereu	alӑturi	de	ea.

White Spring

Potrivit	perfect	cu	o	
geantă	şi	tocuri	roşii.

natura(

Inspirație din

Care este floarea preferatӑ? 
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Doctor

Cadoul	perfect	 
pentru	o	doamnӑ	
doctor	neonatolog	 
sau	pediatru.

Dentist

Zȃmbetul	nostru	
strӑlucitor	este	meritul	
doctorului	nostru	
dentist.	Mulțumim!

Nurse

Model	creat	special	pentru	un	lanț	
de	farmacii,	în	semn	de	mulțumire	
pentru	toți	angajații.

Iubeşte ceea ce faci  
şi nu vei mai munci  
nicio zi în viața ta! 

Cȃnd	oferi	un	instrument	
de	scris	inspirat	din	profesia	
unei	persoane,	îi	reaminteşti	
de	ce	a	ales	acea	carierӑ	şi	de	
pasiunea	cu	ajutorul	căreia		
reuşeşte	să	depӑşească	 
orice	obstacol.	

cariera
Din pasiune pentru

(
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pana
Ușor și fin ca o

Instrumentele	de	
scris	Roxi	au	un	raport	
ideal	între	greutatea	
instrumentului	şi	
cursivitatea	fluxului	de	
cernealӑ	pentru	a	oferi	
o	experiențӑ	perfectӑ	şi		
uşurință	în	scriere.	

(



Siren

Întotdeauna	ai	simțit	
o	legӑturӑ	puternicӑ	
între	tine	şi	caracterul	
tӑu	preferat	din	poveşti,	
din	desene	animate,	
filme,	seriale	sau	chiar	
din	realitate!	Acest	
personaj	va	fi	în	fiecare	
zi	alӑturi	de	tine	pentru	a	
îndeplini	cu	succes	toate	
provocӑrile	zilnice.

în realitate
Transformă poveștile
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vacanta,
Cu gândul la

Vama Veche

Este	o	zi	grea,	dar	cȃnd	
te	uiți	la	stiloul	tӑu	deja	
simți	nisipul	fiebinte	sub	
picioare,	auzi	valurile	
cum	se	sparg	şi	vȃntul	
sӑrat	îți	mȃngȃie	părul…
Concediu	plӑcut!

(



Bee

Pentru	o	doamnӑ	
harnicӑ	precum	o	
albinuțӑ.

Black Beauty

Clasic	şi	elegant,	 
perfect pentru orice 

ținutӑ	business.

Gold and Silver

Elegant	şi	luxos,	 
o	bijuterie	de	stilou!

Pink Obsession

O	explozie	de	flori	delicate,	
special	creată	pentru	
iubitoarele	de	roz.

Bride

Stiloul	ideal	pentru	cea	 
mai	importantă	semnatură	 
din	viața	unei	femei.

White and Blue

Simplu	şi	jucӑuş.	 
Flori	albe	şi	turcoaz	 
într-o	combinație	veselӑ.

nemuritoare
Oferă-i o floare
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Un	instrument	de	scris	
de	lux,	lucrat	manual	
şi	inspirat	din	pasiunea	
fiecӑruia	va	fi	un	cadou	
apreciat,	un	cadou	
practic,	care	va	fi	pӑstrat	
pe	termen	lung!

Alege cadoul perfect
pentru doamnele și domnișoarele 

din compania ta! 



Oituz 1917

Cine este mai puternic? 

Arma sau stiloul?

pentru el
Instrumente de scris



Oituz 1917 reprezintӑ 
un cadou extraordinar 

pentru bӑrbații pasionați 
de vȃnӑtoare, tir sau 
filme de rӑzboi.

Un	model	unic	realizat	
cu	2	tuburi	de	cartuşe	
adevӑrate,	inerte,	 
9	mm	Luger	şi	45	mm	
ACP,	montate	pe	un	
instrument	de	scris	
premium.	Fiecare	capsӑ	
de	cartuş	are	o	piatrӑ	de	
zircon	încastratӑ	central.	

puternic
Un stilou
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super erou
Un stilou pentru un

Teuton Knight

Ordinul	Cavalerilor	
Teutoni	este	de	acum	 
ȋn	mâna	ta!

Spartan

This	is	Sparta!	 
Pentru	toți	pasionații	 
de	filme	medievale.

Super eroii suntem noi! 

Antreprenori, oameni de afaceri, 
ingineri, doctori, curieri, soți iubitori 
şi tӑtici simpatici!
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Light Feather

Fin	şi	elegant,	perfect	pentru	
semnӑturile	importante.

Anchor

Pentru	iubitorii	 
de	mare	şi	aventură!

Black Pearl

Clasic	şi	simplu,	 
alegerea	perfectӑ	pentru	
orice	ținutӑ	business.

elegant
Simplu, clasic,

Potrivit pentru orice bӑrbat!
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curajos
Puternic și

Wolf

Un stilou inspirat  

din	caracterul	tău.	 
Tu	ce	alegi?



George	Enescu

Un	stilou	dedicat	 
festivalului	”George	Enescu”

autografe
Pregătit să dea

Guitar

“Papa	Was	a	Rollin’	Stone”

Pianist, profesor 
de canto sau doar 
un împӑtimit al 
muzicii? 
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Temele se scriu 
singure cu Roxi!

pentru copii
Instrumente de scris

Unicorn

Life	is	an	Unicorn!

Clownfish

Liber	şi	fericit	în	fiecare	
zi,	ca	un	copil	care	a	
terminat	orele!



Astronaut

Orice	este	posibil!	 
Trebuie	doar	să	fii	ambițios.

Ballerina

Stiloul	îți	va	reaminti	 
în	fiecare	zi	de	visul	tӑu	 
cel	mare!

Harry Poter 

Micii	fani	înrăiți	pot	avea	
acum	personajul	lor	preferat	
în	fiecare	zi	alături	la	teme!

astronaut
Vreau să devin

Investeşte în visul copilului tӑu!  
În fiecare zi stiloul îi va aduce aminte de 
dorințele lui sau de personajele preferate! 
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Bichon

Stiloul	ideal	pentru	toți	
stӑpȃnii	iubitori!

Cel mai bun prieten
va fi în fiecare zi alӑturi de tine!
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Panda

Iubitorii	de	urşi	panda	 
au	gӑsit	instrumentul	 
de	scris	potrivit!

Horse

Pasionat	de	cai	 
şi	echitație?

Giraffe

Un stilou pentru 

helicopter	view!

Flamingo

Roz	şi	exotic,	pentru	orice	
fetiță	elegantӑ.

Great White

Instrumentul	ideal	
pentru	un	bӑiat	curajos!

Sleepy Cat

Pisica	va	fi	acum	alӑturi	
de	copilul	tӑu	la	teme.

animal preferat
Fiecare dintre noi avem câte un

Al tău care este?
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Football

Personalizeazӑ	
echipamentul,	culoarea	
pӑrului	şi	numărul	de	pe	
tricou	aşa	cum	doreşti!

Tennis

Scrie	cu	viteza	cu	care	
mânuieşti	racheta.

Karate

Ce culoare are centura 

copilului	tӑu?

sportul
Îmbină școala cu
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Ice Skating

O	micӑ	patinatoare	
meritӑ	un	stilou	cu	cea	
mai	frumoasӑ	pasiune!

Ski

Toatӑ	vara	te	gȃndeşti	la	ski?	
Acesta	este	stiloul	tӑu!

Flamenco

Dans,	balet,	gimnasticӑ...	 
Alege	sportul!	 
Noi	facem	stiloul!

viitor
Investește în
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Ne dai poza şi noi realizӑm 
instrumentul! – Un logo, un peisaj 
sau un personaj, orice îți vine  
în minte, noi vom încerca sӑ creӑm 
3D instrumentul de scris potrivit.

model nou
Realizăm împreună un

Rocco

Cum	ai	vrea	sӑ	arate	
stiloul	tӑu?



1.	 Alegem	culoarea	instrumentului	de	scris

2.	 Selectӑm	tipul	instrumentului	–	roller	sau	stilou

3.	 Ce	grosime	de	scriere	se	potriveşte	mai	bine?	M	(mediu),	F	(Fin),	EF	(Extrafin)

4.	 Adaugӑm	opțional	logo-ul	companiei	tale	sau	un	model	reprezentativ

5.	 Cine	primeşte	cadoul?	Angajații,	colegii,	colaboratorii?	Ce	pasiuni	au?

6.	 Gravӑm	opțional	cu	numele	lor	sau	un	mesaj	în	funcție	de	ocazie

Timpul de producție variazӑ în funcție de comandӑ.

Instrumentele	de	scris	Roxi	sunt	realizate	sub	licența	Start	Consulting	Marketing	inregistratӑ	la	OSIM	şi	respectă	standardele	înalte	de	calitate	premium.	Înainte	
de	ambalare	fiecare	 instrument	este	 testat	 şi	polişat	pentru	a	arӑta	 impecabil.	Garanția	 instrumentelor	de	scris	este	de	 12	 luni,	pentru	orice	defect	care	apare,	
indiferent	de	motiv.	Stilourile	conțin	gratuit	convertor	de	cernealӑ	pentru	cӑlimarӑ	care	poate	fi	 înlocuit	cu	rezerve	universale.	Stilourile	sunt	echipate	standard	
cu	penițӑ	culoare	argintie	M	(grosime	de	scriere	medie).	Rollerele	sunt	echipate	standard	cu	rezerve	de	0.7	(scriere	medie)	tip	twist	11,3	cm	lungime.	Dimensiunile	
instrumentelor	de	scris:	greutate	40	–	45	de	grame,	lungime	13,9	cm.	Toate	modelele	aplicate	pe	instrumente	sunt	rezistente	la	şocuri	şi	lovituri	în	limite	normale	de	
utilizare	a	unui	instrument	de	scris.	Recomandӑm	pӑstrarea	instrumentului	într-un	compartiment	ferit	de	alte	obiecte	dure	(chei,	ascuțitori).

personalizat
Oferӑ un cadou unic, elegant,



Contact comenzi 

personalizate 

Lucian	Codreanu	 
tel:	0724.413.617,	 
mail:	contact@roxi.ro

Ultimele	modele	realizate	
şi	prețurile	de	listӑ	sunt	
actualizate	în	magazinul 

nostru online.


